
Känt sedan länge….

.. psykiska förändringar som uppkommer av

hashish, från enkel manisk upprymdhet till 

vanvettigt raseri, från den svagaste impulsen ... till 

den mest oemotståndliga driften, det vildaste

delirium...

J-J Moreau de Tours, 1845



Antal schizofrenifall i förhållande till 
cannabiskonsumtion

Vid mönstring - 50 000 män

18-19 år, undersökta 1969-70

Andreasson et al (1987)



Cannabis - Psykos

1. Cannabis orsakar psykos

2. Cannabis utlöser latent psykos

3. Cannabis orsaker återfall i tidigare psykos

4. Psykotisk störning orsakar cannabismissbruk

5. Falskt samband – confounding

Möjliga typer av samband:



Risk för schizofreni i 25-årsuppföljning

Cannabis 

Antal ggr

Riskökning  

efter kontroll

Aldrig 1.0

En gång 0.6 (0.1-2.3)

2-4 ggr 0.9 (0.4-1.9)

5-10 ggr 1.4 (0.7-2.8)

11-50 ggr 2.2 (1.2-4.0)

>50 ggr 3.1 (1.7-5.5)



Psykiatriska skadeverkningar
(förvirringstillstånd, Schizofreni, depression, 

impulsivt våldsbeteende, etc.)

November, 2002

Risker



Världens främsta medicintidskrift 
ändrar sig………….



Översikt

• 7 st prospektiva studier 

• USA, England, Holland, Tyskland, Nya Zeeland, Sverige

• Fördubblad risk för psykos (OR=2,1; CI 1,5-2,8) bland högkonsumenter 
av cannabis

• Mer än fördubblad risk för psykossjukdom (OR=2,6; 1,1-6,1)

• Metodproblem kvarstår, men.. 

Moore et al (Lancet, juli 2007)





Data

- 2010 – 2015 data från patienter, nyinsjuknade i psykos (n=901) och lokala kontroller (n=1237) 

- 10 Europeiska forskningscentra + en i Brasilien.

Inklusion

18-64 år och insjuknat för första gången i psykossjukdom

Patientgruppen - två grupper; lågdos - THC (< 10%) och högdos – THC (>10%)



- Geografiska skillnader. Högsta incidensen för psykosutveckling i Amsterdam, 

London och Paris. 

- Högre THC-halt i storstäder

Resultat



Risk för insjuknande i psykos i relation till rökfrekvens och styrka på cannabis

Dagligt användande av hög THC-halt



- Geografiska skillnader. Högsta incidensen för psykosutveckling i Amsterdam, 

London och Paris. 

- Högre THC-halt i storstäder

Resultat

- Daglig konsumtion och hög THC ökad risk



Förekomst av dagligt intag av cannabis –

insjuknande i psykos

Förekomst av högpotent cannabis

-insjuknande i psykos



- Geografiska skillnader. Högsta incidensen för psykosutveckling i Amsterdam, 

London och Paris. 

- Högre THC-halt i storstäder

- Daglig konsumtion och hög THC ökad risk

Resultat

- Daglig konsumtion av högdos 3,2 gånger ökad risk jmf med kontrollgruppen

- OM högdos elimineras från markanden – incidensen minska med 20% (alla 

enheter)

- Större minskning i storstäder som Amsterdam och London 



Lansering av ny kunskapsöversikt om cannabis – Harmlös 
rekreation eller farlig drog?

Cannabis är en av världens mest använda droger. Frågor kring cannabis och dess effekter på hälsa och 
sociala förhållanden är mycket omdebatterade både i Sverige och internationellt.

Den 25 september bjuder vi in till ett frukostseminarium i Stockholm för att lansera 
kunskapsöversikten Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?

Medverkar gör bland andra författarna Anna-Karin Danielsson, docent i folkhälsovetenskap, 
Karolinska Institutet och Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet samt överläkare 
vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1ePcFmVWGL9R9g-G3ktIYGwy9hKRG9CI83P8McbaWyezQQk4-ZreYQkulQjt2tjZoJjEeCYTnagVXdLk26FUqk3yJOab7xqIs7q7ae_a8iKo6oDavo7A6641fxCNsvlNS36M31fgdLUvxkXs3HI2G8AeYlaiCYXDknqswoQ9ai0sBKGDCaDXw2cIHb4IvlKpxZPIakVlI7YsBiLelUEA1-Pw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1e50mhM9-Z1sFKuWk-3qMLXXiX91wSWS1VIA3N_ncyHfeebLxU3qrKVXr9sPi39yk_-6LaeRtY7C-AVtsnajvjRhL0Id2L0XD6N_wR5oE8Z6IbD-AWRNMphR8yfLVdb-6IPJw-g8ixCVZSZJ03vNW40D9Dd_dA-lDrYFaIg0qH-U25lrnbPfneXOIygls2yF-rNp7bZ-9WLPamXwEdcbM2ktpVarr2DdI_DZVyUst6-y02PZwi8NQG5aHP0NN3TOtM8nZV7KgFiJwkHQk4jmn1Yh0zksnzJ-gEjCQE1-M5ns0/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1eEAsPRaFW9-yDKJtGToUVEU0izehjfYE50rD3JYNZeNJ6ecM1FLnz6od-H1PAI2L8UKGpexvZu2x4TmvKEb1jLaIgU5ifY0hruWF9cHxJjLNkq3z2Kgyf5YIoC7GEPkIPmOT9OQo0834i7-kQ3Rj6F7arZr99eaR29b9J3UnTgiDUVGnuhDk-q_ySLEwb2rhObjo_fneYAaPAZ2kt3GnNApo1Ti4xixGPCq12CfCO5O4/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1exldOF721zlCNrQTi9H1C0-mIXWYciALjSrCPId20xXRmyuOm6KDTNV3wQ3nXSvcq9_78EjrJhWJkGx_lv3X2OVahA8GLU_sm8qecX311UKG0-sGMEYq6yGmJY6L41BZlwCYS7k4xQz3GoIvRWEhWpp7reaIHZdl8pOLYH77MfJDi-6dIMLI2-3xf9yfHZl0ih_nPg-hhAAqx8UlPo-acVtzNM_mKZM5zF2J7tevlQJk/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1e3qycZ2be-QQbyrC2k4wJ6qsEBnawxyALr55N581Y2-f2lZotW4r2PJF5x0d6CS16g3b_dtHaVJEVbc4Vi2dANK7vg36Y1yoRhtzMiYCVkCqlWTomAFF_lhQcJT5i6ABOOngKpctAZK0Ugal2uHf0xfbV36wFGL2MU5-K0hfGV3UDXNhhjeqgj3a2GYRoBs5zzz58GbC7NPEiEDse50denLUnmWjP56nUM0TAvBtm9QM/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1eudiJhy-whTuKMd8PaHlXMBO7hZQG7bBSy8i-tjrx9hsS6eHP-oqpq4dI2q4OuS3z2OK-3R5THIjCN1A75d--wdC6vWtXLaw5rU38XtghO-4RRHKGpPxA2HOqHFfGaErMgSbolBsAzELuGynicfLmDsOOAVr4fgPMbRH4ft2j-N8uoBj2CKy-ifdFgDKA8-kL1l_RrFWVVntcQIlUT02i3yznwRZFT-ZNB1zgcZlsHNc/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eU8mAXOcDY07QMP0Ay_kq7tt9iS6sucq4pOAD-iHZttcpbfzO3EdFPXyDENqyrbiV2pZNptFF70uulvO3LKaYxA/x1eSFfkLnJn_7yX6pIbQvKOGt1g8YPl72dFHFRExyDenuft7iToRIyqxVOTHhR0bI5wJjnaKOr4EMmv9odsHlqX06Lu_7KceDyDxyjSLmnl8Q2ojDtn7YdhWBNXZJ5Y-HRXlgpZoiAajfX8ky_T9zDdQ7UpeR1FuhxUjm49X0-F0UrFQ9azjxgNntX5Jddvck1PVj_cP9Up770Mh-1UkfudZtVBS27pqbw2qzyhLZcrjB9j37GQpJ-5qT1qpZAJf_gn/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/

